
 
Na temelju odredbe članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(„Narodne novine„ br. 20/18, 115/18 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika za 
provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ br. 72/18), Uredbe o načinu 
izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Narodne novine„ br. 89/18) i Odluke Gradskog vijeća Grada Rovinja-
Rovigno o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 320-01/21-
01/207, Ur.broj: 2171-01-01/1-21-7 od 24. studenoga 2021., Gradsko vijeće Grada 
Rovinja-Rovigno dana 26. studenoga 2021. objavljuje: 
 

JAVNI NATJEČAJ  
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Rovinja - Rovigno  
 

I. 
(1) Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

(u daljnjem tekstu: Javni natječaj) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se 
nalazi u Istarskoj županiji na području Grada Rovinja - Rovigno koje je Programom 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Rovinja-Rovigno, objavljenog u «Službenom glasniku» Grada 
Rovinja-Rovigno br. 11/20, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost 
(Klasa: 945-01/18-01/493 Ur.broj: 525-07/1790-18-5 od 13.09 2018.) predviđeno 
za zakup.  

(2) Popis poljoprivrednog zemljišta koje je predmet ovog Javnog natječaja nalazi se u 

Prilogu 1 ovog Javnog natječaja. 

 
II. 

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovoga Javnog 

natječaja daje se u zakup na rok od 25 godina. 

(2) Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

na području Grada Rovinja-Rovigno iznosi 20 hektara. 

 
III. 

Pravo prvenstva na ovom Javnom natječaju za zakup imaju fizičke i pravne osobe 
koje su sudjelovale u natječaju prema redoslijedu propisanim člankom 36. Zakona.  

 
IV. 

(1) Sudionici ovog Javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje 
su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i svih javnih davanja, te protiv kojih 
se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. 

(2) Sudionik ovog Javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja 
je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u 
podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala. 

 
V. 

(1) Sudionici ovog Javnog natječaja za zakup dužni su za sudjelovanje na Javnom 
natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju: 



 potvrdu Grada Rovinja-Rovigno o podmirenju svih obveza s osnove 
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, 

 potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih 
davanja, 

 IZJAVA da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi 
postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, 

 IZJAVA da na području Republike Hrvatske nema duga s osnova 
korištenja poljoprivrednog zemljišta, 

 IZJAVA da se osobni podaci iz ponude na Javnom natječaju za zakup 
koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra 
evidencije ugovora i naplate po ugovoru, 

 gospodarski program (prilaže se na Obrascu u Prilogu 4 ovoga 
natječaja). 

(2) Sudionici Javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno članku 36. 
stavak 1. točka a. Zakona, dužni za sudjelovanje na Javnom natječaju uz ponudu, 
osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i IZJAVU pod punom 
materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane 
fizičke i pravne osobe. 

(3) Sudionici Javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavak 1. točka b. 
Zakona, dužni za sudjelovanje na Javnom natječaju uz ponudu, osim 
dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i IZJAVU pod punom 
materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali 
gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg 
posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka 
raspisivanja natječaja. 

(4) Sudionici Javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavak 1. točka b. 
Zakona, koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika 
nema gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni za sudjelovanje na 
Javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, 
priložiti i IZJAVU pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj 
navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja 
ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja. 

(5) Izjave iz stavka 1. podstavak 3., 4. i 5., stavka 2., 3. i 4. ove točke prilažu se na 
Obrascu 1., Obrascu 2., Obrascu 3. i na Obrascu 4., koji su u Prilogu 2 ovoga 
natječaja. 

(6) Sudionici ovog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta dužni su uz 
ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i 
dokumentaciju navedenu u Prilogu 3. ovog Javnog natječaja. 

(7) Sudionici ovog Javnog natječaja za zakup dužni su uz ponudu za ispunjavanje 
uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i 
pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. Priloga 3. ovog 
Javnog natječaja.  

 
VI. 

(1) Nevažećom ponudom na ovom Javnom natječaju smatra se: 

 Ponuda pristigla izvan roka za dostavu ponude propisanog ovim Javnim 
natječajem, 

 Ponuda koja je nepotpisana, 

 Ponuda koja ne sadrži: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, PTC/katastarsku 
česticu za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku 
PTC/katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program 



za svaku PTC/katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, 
dokumentaciju dostavljena uz ponudu propisanu točkom V. ovog Javnog 
natječaja, 

 Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup, 

 Ponuda čija ponuđena zakupnina na Javnom natječaju za zakup od strane 
ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne 
zakupnine. 

 
VII. 

(1) Rok za dostavu ponude je 30 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave 

ovog Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici području Grada Rovinja-

Rovigno. 

(2) U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici 

Grada Rovinja-Rovigno ili će poštom biti dostavljene u pisarnicu zaključno sa 

danom  27. prosinca 2021. zaključno do 14,00 sati. Ponude koje pristignu 

poštom ili budu predane u pisarnicu nakon tog roka smatrat će se zakašnjelima te 

će se odbaciti.  

(3) Ponuda se dostavlja na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2 s 

naznakom: «Ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske – za proizvodno-tehnološku cjelinu broj: 1 - ne 

otvarati». 

VIII. 
(1) Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda 

dostavljenih na Javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za 

dostavu ponuda. 

(2) Za ponude iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za zakup dužno je provesti 

javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.  

(3) Javno otvaranje ponuda održat će se dana 28. prosinca 2021. u prostorijama 

gradske uprave Grada Rovinja – Rovigno s početkom u 09,00 sati.  

(4) Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju 

navedenu u Prilogu 3 ovog Javnog natječaja. 

 
IX. 

(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Gradsko vijeće Grada 

Rovinja-Rovigno na prijedlog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu pri 

čemu Grad Rovinj-Rovigno istu dostavlja na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i 

suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

(2) Obavijest o dodjeli zakupa po ovom Javnom natječaju objaviti će se na oglasnoj 

ploči i mrežnoj stranici Grada Rovinja-Rovigno najkasnije u roku od osam dana od 

dana dobivanja suglasnosti Ministarstva. 

 
 
Klasa-Classe: 320-01/21-01/207         Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-8     Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2021.       Emil Nimčević v.r. 


